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Dne 2. 11. 2018 se konalo ustavující zase-
dání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce Helvíkovice projed-
nalo a schválilo tato usnesení:
•	 Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	
volí	 starostou	 Janu	 Kolářovou.	 Starosta	
bude	 vykonávat	 funkci	 jako	 uvolněný	 člen	
zastupitelstva	obce.	

•	 Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	
volí	 místostarostou	 Miroslava	 Felcmana.	
Místostarosta	 bude	 vykonávat	 funkci	 jako	
neuvolněný	člen	zastupitelstva	obce.

•	 Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 zřizuje	
finanční	výbor,	kontrolní	výbor	a	kulturní	výbor.	

•	 Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 volí	
předsedou	finančního	výboru	Martina	Havlíčka.

Zastupitelstvo	obce	Helvíkovice	volí	předsedou	
kontrolního	výboru	Jiřího	Žabku.

Zastupitelstvo	obce	Helvíkovice	volí	předsedou	
kulturního	výboru	Petru	Pospíšilovou.

•	 Zastupitelstvo	obce	Helvíkovice	volí	členy	
finančního	výboru:	
Helena	 Urbánková,	 Kamila	 Scott,	 Jaroslav	
Kalous,	Miloslav	Dušek.
Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 volí	 členy	
kontrolního	výboru:	
Jakub	Hostinský,	Michal	 Feltl,	 Jakub	Hlavsa,	
Dagmar	Trejtnarová.

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
obce Helvíkovice, konaných 
ve dnech 5. a  6. 10. 2018
Počet	oprávněných	voličů	 381
Počet	voličů,	kteří	se	zúčastnili	voleb	 260
	 /t.j.	68,24	%/	
Počet	platných	hlasů	 260

Výsledky	 hlasování	 pro	 jednotlivá	 sdružení	
nezávislých	kandidátů:
Jména a příjmení zvolených členů 
zastupitelstva:
Vždy	 je	 uvedeno	 zleva	 pořadí	 zvolení,	 jméno		
a	příjmení	a	počet	získaných	hlasů.	

Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých 
kandidátů „HASIČI A PŘÁTELÉ“
1.	 Miroslav	Felcman	 190
2.	 Jakub	Hlavsa	 154
3.		 Jakub	Hostinský	 145
4.		 Pavel	Smetana	 131
5.	 Martin	Havlíček	 115
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých 
kandidátů „PRO HELVÍKOVICE“
1.		 Jana	Kolářová	 154
2.		 Jiří	Žabka	 147
3.		 Petra	Pospíšilová	 129
4.		 Michal	Feltl	 109

Jména a příjmení náhradníků:

Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých 
kandidátů „HASIČI A PŘÁTELÉ“
1.	 Zuzana	Kalousová	 77
2.	 Roman	Koukol	 81
3.	 Jaroslava	Divíšková	 71
4.		 Jiří	Vábr	 111
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých 
kandidátů „PRO  HELVÍKOVICE“
1.		 Anna	Svitáková	 113
2.	 Helena	Urbánková	 111
3.	 Dagmar	Trejtnarová	 84
4.	 Miloslav	Dušek	 111
5.		 Michal	Hynek	 53

Okrsková volební komise obce Helvíkovice
zapisovatelka Věra Dittertová

Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 volí	 členy	
kulturního	výboru:	
Jiří	 Vábr,	 Anna	 Svitáková,	 Anna	Mikulášová,	
Vlasta	Bednářová.

•	 Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 stanoví	
měsíční	 odměny	 za	 výkon	 jednotlivých	 funkcí	
neuvolněných	 členů	 zastupitelstva	 v	 souladu		
s	 §	 72	 odst.	 2	 zákona	 o	 obcích	 a	 nařízením	
vlády	 č.	318/2017	 Sb.,	 o	 výši	 odměn	 členů.	
Měsíční	odměny	za	výkon	funkce	neuvolněného	
člena	zastupitelstva	 se	budou	poskytovat	ode	

dne	 3.	11.	2018.	 Ve	 stejné	 výši	 se	 budou	
poskytovat	 měsíční	 odměny	 za	 výkon	 funkce	
neuvolněného	 člena	 zastupitelstva	 ode	 dne	
1.	1.	2019	 v	 souladu	 s	 nařízením	 vlády	
č.	202/2018	Sb.

•	 Zastupitelstvo	obce	Helvíkovice	schvaluje	
Smlouvu	 o	 poskytnutí	 individuální	 dotace	
od	 Pardubického	 kraje	 na	 pamětní	 desku		
v	Helvíkovicích.	Předběžně	je	přislíbena	dotace	
ve	výši	50	%	nákladů	na	novou	pamětní	desku	
tj.	51	tis.	korun.

Věra Dittertová

Vážení	spoluobčané,
opět	prožíváme	poslední	měsíc	letošního	roku.	
První	prosincovou	nedělí	nám	začal	čas	adventní,	
i	v	naší	obci	se	rozsvítil	tradiční	vánoční	stromek.	
Začíná	 krásné,	 ale	 nejnáročnější	 období	 roku,	
finišují	 rozdělané	 akce,	 připravují	 se	 rozpočty,	
vyúčtovávají	 se	 dotační	 záležitosti,	 připravují	
se	 záměry	na	finanční	podporu,	odehrávají	 se	
vánoční	veřejné	akce…	
I	 u	 nás	 se	 těsně	 před	 zimou	 rekonstruovala	
pozemní	 komunikace	 k	 Unikovu,	 dotačně	
podpořená	 investice	 ve	 výši	 785	tis.	Kč	
Ministerstvem	pro	místní	rozvoj.	V	této	lokalitě	
bylo	 dostavěno	 veřejné	 osvětlení,	 na	 jeho	
výstavbu	nám	přispěl	Pardubický	kraj.	Veřejné	
osvětlení	 bylo	 doplněno	 i	 dalšími	 světelnými	
body	Na	Skále	a	u	staré	cesty.

Letošní	rok	jsme	prožili	s	dopravním	omezením,	
ale	 konečný	 efekt	 již	 teď	 plně	 využíváme	
v	 podobě	 nového	 mostu	 s	 oboustrannými	
chodníky	 včetně	 nového	 veřejného	 osvětlení	
přes	Divokou	Orlici	(investorem	tohoto	projektu	
je	 Ředitelství	 silnic	 a	 dálnic	 –	 ŘSD).	 Další	
navazujícím	 projektem	 je	 změna	 v	 křižovatce	
směrem	na	Kameničnou	(investorem	je	Správa	
a	údržba	silnic	Pardubického	kraje	–	SÚS	PK).	
Zejména	 se	 zlepší	 bezpečnost	 chodců	–	 nový	
přechod	 pro	 chodce,	 ke	 kterému	 dojdeme	 po	
nových	 chodníkových	 částech,	 křižovatka	 je	
odvodněna,	 díky	 nové	 opěrné	 zdi	 získáme	
oficiální	 parkovací	 místa.	 Celkové	 dochází	 ke	
změně	 rozhledových	 poměrů.	 Oba	 projekty	
realizačně	pokračují	do	jara	příštího	roku.
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Informace o provozu na mostě
Od	 1.	 12.	 2018	 se	 jezdí	 bez	 semaforů	
na	 novém	 mostě	 přes	 Divokou	 Orlici	
včetně	 odbočky	 na	Kameničnou.	 Chodci	
mají	 zákaz	 vstupu	 na	 provizorní	 lávku		
a	 využívají	 nový	 chodník	 vlevo	 ve	 směru	
od	 Helvíkovic.	 Autobusová	 zastávka		
ve	 směru	 do	Žamberka	 je	 stále	 dočasná	
před	 domem	 č.	p.	 481	 Žamberk.	
Trvalá	 BUS	 zastávka	 bude	 umístěna	 až		
po	demontáži	provizorního	mostu	a	lávky.	

Jak	 jsem	 již	 předeslala,	 v	 posledních	 týdnech	
jsme	 v	 novém	 složení	 zastupitelů	 připravili	
návrh	 rozpočtu	 roku	 2019,	 který	 máte	
možnost	 shlédnout	 na	 úřední	 desce.	Opět	 se	
počítá	s	dalšími	investicemi,	běžným	provozem	
a	 především	 splácením	 úvěrů…	 Projednávat	
nejen	 rozpočet	 na	 příští	 rok,	 ale	 i	 dotaci	 pro	
Konzum,	 prodej	 a	 nákup	 nemovitých	 věcí		
a	 další	 důležité	 body	 budou	 zastupitelé		
v	pondělí	17.	prosince	od	18	hodin	na	sálku	OÚ	
na	1.	veřejném	zasedání.	

Krásné prožití vánočních svátků,  
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  

Vám přeje Jana Kolářová

Poděkování za účast ve volbách 
Dovolte	mi	poděkovat	všem,	kteří	přišli	k	volbám	
5.	a	6.	října	a	uplatnili	své	volební	hlasy.	Volební	
účast	 byla	 nad	 celorepublikovým	 průměrem.	
Velmi	si	toho	vážím	a	těší	mne,	že	vyjadřujete	
svůj	zájem	o	obec,	ve	které	žijete.	Blahopřeji	
nově	 zvolené	 zastupitelce	 a	 zastupitelům.	
Přeji	 ji	 jim	hodně	 sil	 v	 nadcházejícím	období,	
rozvážná	rozhodnutí,	která	budou	důležitá	pro	
rozvoj	našich	malebných	Helvíkovic.	

Jana Kolářová, starostka

UPOZORNĚNÍ 
Žádáme	 Vás	 o	 dodržování	 zákonného	
ustanovení	 zákazu	 stání	 na	 pozemních	
komunikacích.	Zákon	o	provozu	na	pozemních	
komunikacích	 č.	 361/2000	 Sb.	 §	 25	 odst.	3	
říká:	Při	stání	musí	zůstat	volný	alespoň	jeden	
jízdní	pruh	široký	nejméně	3	m	pro	každý	směr	
jízdy;	při	 zastavení	musí	 zůstat	volný	alespoň	
jeden	jízdní	pruh	široký	nejméně	3	m	pro	oba	
směry	jízdy.

 Za OÚ Jana Kolářová

Pozvánka na 1. veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Helvíkovice, 
které se koná v pondělí 17.12.2018 od 
18 h v sálku obecního úřadu.
Program:
1.	Rozpočet	obce	a	MŠ	na	rok	2019
2.	Obecně	závazné	vyhlášky
3.	Majetek	obce
4.	Různé
Bližší	informace	na	plakátech.

Úřední doba Obecního úřadu Helvíkovice 
v období vánočních svátků:
středa	19.	12.	2018	a	středa	2.	1.	2019
vždy	od	8	do	12	hodin	a	od	13	do	17	hodin

Upozornění na místní poplatky na rok 
2019
Poplatek za odpady 450 Kč
-	 sazba	 je	za	1	občana	hlášeného	k	 trvalému	
pobytu,	 dlouhodobě	 žijícího	 cizince	 nebo	 za	
rekreační	objekt
-	poplatek	je	splatný	do	30.	6.	2019

Poplatek za psa 100 Kč
-	sazba	za	prvního	psa,	za	každého	dalšího	psa	
jednoho	majitele	je	sazba	200	Kč
-	poplatek	je	splatný	do	28.	2.	2019

Místní	 poplatky	 je	 možné	 hradit	 v	 hotovosti	
na	 obecním	 úřadě	 v	 úřední	 dobu	 úřadu	
nebo	 bankovním	 převodem	 na	 účet	 obce		
č.	 107489301/0300,	 jako	 variabilní	 symbol	
platby	zadejte	číslo	domu.
 Věra Dittertová

Předplatné na Helvíkovický zpravodaj
- 6 výtisků dodaných během roku do 
domácnosti nabízíme zájemcům za 
předplatné     60 Kč
-	objednávky	zpravodaje	a	úhrada	za	předplatné	
na	OÚ	do	28.	2.	2019

Termíny svozu odpadů počátkem roku 
2019
Plasty (sběr pytlů) úterý 8. 1. a 12. 2.
Komunální odpad (svoz popelnic) čtvrtek 
3.1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2.
Majitelé	popelnic	na	komunální	odpad	si	mohou	
na	obecním	úřadě	již	nyní	vyzvednout	známku	
na	svoz	v	roce	2019.	Bez	vylepené	nové	známky	
budou	popelnice	firmou	Ekola	České	Libchavy	
sváženy	do	konce	března	2019.

Provozní doba odpadového dvora
V	 zimních	 měsících	 je	 dvůr	 otevřen	 každou	
lichou	sobotu	od	14	do	16	h.	V	prosinci	bude	
v	provozu	8.12.	a	22.12.	Počátkem	roku	2019	
pak	5.	ledna.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Srdečně blahopřejeme 
našim spoluobčanům, 
kteří oslaví významná 
životní jubilea 
v prosinci 2018
Richtr	Ladislav	 	 87	let
Pinkas	František	 	 85	let
Vostřelová	Jaroslava	 	 77	let
a v lednu 2019
Kopecký	Otto	 	 	81	let

v říjnu oslavily svá životní 
výročí
Marie	Tomšová	 	 94	let	
Eva	Šafářová	 	 87	let

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ZE ŽIVOTA V OBCI

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody 
o vánočních svátcích i v celém novém roce 2019

vám všem přejí zastupitelé a zaměstnanci 
obce Helvíkovice.

Klub	 žen	 Helvíkovice	 společně	 s	 Mateřskou	
školou	 připravili	 v	 sobotu	 10.	 listopadu	 2018	
Svatomartinskou	slavnost.	
Na	 podiu	 na	 dvoře	 statku	 připomněli	 děti	
z	 MŠ	 divákům	 pověst	 o	 svatém	 Martinovi		
a	 poté	 všichni	 v	 průvodu	 vedeném	 svatým	
Martinem	 na	 bílém	 koni	 došli	 k	 obecnímu	
úřadu.	Zde	na	všechny	zájemce	čekalo	bohaté	
občerstvení	připravené	členkami	Klubu	žen.

Svatomartinská slavnost 

Z víkendovky pro dospěláky... 
V	říjnu	se	sešla	parta	lidí	na	víkend	v	Kosteleckých	
Horkách.	A	proč?	Aby	se	na	chvíli	"přepnuli"		
od	všedních	starostí	a	uhoněné	stresové	reality	
do	 klidu,	 pohody	 a	 příjemné	 nálady	 a	 radosti		
ze	života.	A	čím?	Tak	třeba	vtipnou	seznamkou		
v	 husté	 mlze,	 při	 které	 si	 jeden	 o	 druhém	
vymýšlel	bláboly...	Malířskými	metamorfózami.	
Honbou	 za	 spisovateli	 a	 jejich	 díly.	 	 Inzeráty.	
Hledáním	pokladu	za	svitu	majáku.	Smaltováním	
či	dlabáním	lžiček,	ubrouskováním,	malováním	
žehličkou,	výrobou	svíček	technikou	namáčení.	
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ZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCI

Exkurzí	 ve	 staročeské	 sýpce.	 Seznamováním	
se	 s	 historií	 svícení.	 Výrobou	 veselé	 večeře.	
Pohádkou	na	dobrou	noc.
Na	výlet	nám	vyšlo	krásné	počasí,	a	tak	jsme	
lovili	a	směňovali	bodované	lístečky,	odhadovali	
5	 minut,	 hráli	 sudá-lichá,	 siamská	 dvojčata		
a	ozdobili	jsme	les	přírodninovými	mandalami.	
Barevné	 padající	 listí,	 spousty	 žaludů	 a	 šišek,	
zlaté	 kapradí,	 rybníky,	 hradiště,	 přírodní	
koupaliště	s	písečnou	pláží,	cyklisti	(v	době	naší	
sváči	 na	 trase)	 s	 pozdravem	 "Ahoj	 děcka!"		
a	pak	WAU!	Písek.	Haldy	písku.	Poušť!	a	nad	
tím	měsíc...
A	 nakonec	 kulturní	 zážitek	 na	 výstavě	 moc	
šikovných	 umělců	 konané	 v	 rámci	 soutěže	
Vesnice	 roku	 v	 kategorii	 Kreativní	 talenti	 :-)	
A	 vlastně	 ještě	 výlez	 na	 rozhlednu	 na	 Vrbici	
a	 zajímavé	 technické	 exponáty	 a	 kuriozity	 ve	
Vamberku...	

Tohle	 a	 ještě	 víc	 jsme	 stihli	 ve	 dvou	 dnech.		
A	bylo	nám	fajn.	Staraly	se	o	nás	tři	milé	teens,	
které	tímto	moc	chválíme	a	děkujeme!	

Lída Matyášová

Jak čas běží…
Začali	 jsme	se	scházet,	 jak	to	já	pamatuji	po	
skončení	pracovní	doby,	zhruba	před	40	lety	–		
tehdy	 ještě	 jako	členky	ROH.	Na	setkáváních	
jsme	si	vyměňovali	zkušenosti	z	naší	práce	na	
mateřských	 školách;	 věci	 provozní	 i	 způsoby	
práce	 s	 dětmi.	 Součástí	 setkávání	 byl	 vždy		
i	kulturní	program	například	v	podobě	besedy	
se	 zajímavými	 lidmi,	 módní	 přehlídky	 nebo	
obyčejného	povídání	apod.	

Postupem	 času	 většina	 z	 nás	 instituci	 ROH	
opustila,	ale	nám	setkávání	mezi	sebou	začalo	
chybět.	Tak	 jsme	 se	domluvili,	 že	bychom	se	
scházeli	 zhruba	 1x	 za	 čtvrt	 roku	 na	 nějaké	
mateřské	 školce	 v	 okolí.	 Školka	 by	 připravila	
drobné	 občerstvení	 a	 my	 si	 mohli	 všichni	
popovídat	 jako	 dříve	 v	 menším	 kolektivu.	
Mezi	 sedmi	 danými	 vesnickými	 školkami	 (MŠ	
Dlouhoňovice,	 MŠ	 Hejnice,	 MŠ	 Helvíkovice,	
MŠ	Kameničná,	MŠ	 Líšnice,	MŠ	Nekoř,	MŠ	
Záchlumí)	 vždy	 „protočili	 kolečko“	 a	 opět	 se	
scházeli	opakovaně	dále.
Bylo	třeba,	aby	byl	mezi	námi	jakýsi	„tahoun“,	
který	 by	 nás	 svolával	 na	 určitý	 termín,	
spoluvytvářel	 nějaký	 program	 a	 hlavně	 nás	
dále	stmeloval.	Nejprve	to	byla	všemi	oblíbená	
a	milá	paní	Slaninová	z	Dlouhoňovic	(přejeme	
pevné	zdraví,	paní	Slaninová!)
Dalším	 takovým	 „srdcařem“	 mezi	 námi	 byla	
Anička	 Janebová,	 které	 nikdo	 neřekne	 jinak	
než	Aninka.	Vedla	naše	 setkávání	 více	 jak	25	
let.	Vnášela	do	našich	setkávání	radost,	nějaké	
to	poučení,	ale	i	klid	a	pohodu.	Uteklo	to	jako	
voda	 a	 Aninka	 po	 letech	 obětavé,	 příkladné		
a	pečlivé	práce	v	MŠ	Helvíkovice	skončila.	Její	

přítomnost	 tam	 byla	 přínosem;	 stmelovala	
nejen	 rodiče,	děti	 a	kolektiv	 školky.	Spoustou	
svých	 nápadů	 přispívala	 i	 k	 organizování	 akcí	
pro	 veřejnost	 v	 obci	 typu:	Uspávání	 broučků,	
Živý	betlém,	Svatomartinskou	 slavnost,	 různé	
výlety	apod.
My	 jsme	 se	 s	Aninkou	 sice	 rozloučily	 -	 s	 hu-
morem	nám	vlastním	-	v	polovině	října	jakožto		

s	důchodkyní,	ale	jistě	se	budeme	stále	scházet	
dál	i	s	ní	na	našich	školkách.	Budeme	se	těšit	
na	vzájemné	úsměvy	a	její	pohodovou	přítom-
nost.

Kolektivy mateřských škol Dlouhoňovice,  
Hejnice, Kameničná, Líšnice,  

Nekoř a Záchlumí.
Za všechny Musilová Eva, DiS

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLYV novém školním roce jsme	 přivítali		
v	Mateřské	škole	Helvíkovice	nových	sedm	dětí.	
Celkem	nyní	naši	školku	navštěvuje	dvacet	osm	
dětí,	včetně	čtyř	dvouletých	a	deseti	dětí,	které	
plní	předškolní	povinnou	docházku.		
Nástup do školky	 je	 významnou	 událostí	
v	 životě	 celé	 rodiny.	 Je	 to	 změna	 pro	 dítě		
i	 maminku,	 kterou	 provází	 odloučení,	 také	
úzkost,	obavy	a	strach	z	neznámého.
V	 posledním	 srpnovém	 týdnu	 si	 nově	 přijaté	
děti	 mohly	 vyzkoušet	 pobyt	 v	 mateřské	
školce	 na	 krátký	 čas	 společně	 s	 maminkou.	
Postupně	pobyt	ve	školce	prodlužovaly,	později	
i	 bez	 maminky.	 Září	 pak	 proběhlo	 v	 duchu	
seznamování	se	s	novými	kamarády,	prostředím	
školky,	ale	i	pravidly	soužití	ve	školce	tak,	aby	
se	nám	společně	dobře	a	bezpečně	žilo.	
Učíme	 se	 první	 nové	 písničky,	 které	 postupně	
doplňujeme	 hrou	 na	 tělo,	 ale	 i	 hudebními	
nástroji.	 	 Společně	 vyrábíme	 a	 malujeme.	
A	 co	 mají	 děti	 nejraději?	 Divadlo!	 Učí	 se	
tak	 krátké	 texty,	 ale	 i	 pravidlům	 chování,	
soucítění	a	ohleduplnosti	k	ostatním	„hercům“.	
Vždyť	 postavit	 se	 před	 ostatní	 a	 samostatně	
vystupovat,	 to	 vyžaduje	 spoustu	 odvahy!	
Odměnou	 za	 statečnost	 je	 dětem	 divadlo	
paní	Lenky	Hradecké	s	pohádkovým	příběhem	
„Kdysi dávno“.	 Děti	 se	 dozví	 o	 tom,	 jak	
pomáhat	 přírodě	 a	 naší	 Zemi,	 navštíví	moře,	
stanou	se	divokým	vlkem,	či	orlem	a	zahrají	si	
na	indiánské	nástroje.		
V říjnu nám přeje počasí a	barvy	podzimu	
jsou	nádherné.	Využíváme	je	k	tvoření	obrázků	
z	 přírodnin	 a	 častým	 vycházkám	 do	 lesa.	 V	
lese	děti	 staví	domečky	pro	 skřítky,	poznávají	
stromy	a	sbírají	žaludy	a	bukvice	pro	zvířátka	
na	zimu.	
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ZE ŽIVOTA V OBCI

Teď	je	před	námi	zase	spousta	práce	a	hlavně	
těšení!	 Přichází	 kouzelný	 čas	Vánoc	 a	my	 se	
těšíme	 na	 vánoční	 tvoření,	 pečení	 a	 zpívání		
a	především	dárečky!
Všichni	 se	 těšíme,	 že	 si	 společným	 tvořením,	
zpíváním	a	vyprávěním	zpříjemníme	ten	krásný	
čas	a	společně	si	ho	v	klidu	a	pohodě	užijeme.	
I	 my	 Vám	 všem	 přejeme	 klidný	 předvánoční	
čas.	Užijte	 ho	 ve	 zdraví	 a	 se	 všemi	 blízkými.	
Šťastné a veselé Vánoce!

Monika Koukolová

A	protože	k	podzimu	patří	i	pouštění draka,	
máme	ve	 školce	 i	Drakiádu.	Děti	 si	 vyzkouší,	
jak	 těžká	 cesta	 čeká	 draka,	 než	 vzlétne,	
soutěží	 o	 nejrychlejšího	 i	 nejsilnějšího	 draka.	
Na	 posilněnou	 si	 děti	 připraví	 dračí	 toasty		
a	 společně	 se	 vypravíme	 pustit	 toho	
opravdového	draka.	
Od	 října	 navštěvujeme	 Solnou jeskyni		
v	Žamberku.	Děti	se	učí	pravidla	bezpečnosti,	
jak	a	kde	se	smí	přecházet	silnice	 i	 to	 jak	se	
chovat	 v	 dopravním	 prostředku.	 V	 jeskyni		
si	hrajeme,	vyprávíme	o	hvězdách,	posloucháme	
moře	i	relaxujeme.	A	pak	už	zpátky	do	školky.	
Cesta	 pěšky	 je	 dlouhá,	 ale	 my	 si	 ji	 krátíme	
pozorováním	 okolí	 Žamberka,	 těžké	 techniky	
při	 pracích	 kolem	 řeky,	 a	 aby	 nám	 to	 lépe	
ubíhalo,	do	kroku	si	zpíváme.
S	 blížícím	 se	 listopadem	a	 nádhernou	 úrodou	
dýní,	které	nám	ochotně	věnovali	 rodiče	dětí,	
můžeme	 uspořádat	 "školkové dýňování".	
Za	 vydatné	 pomoci	 dětí	 vydlabeme	 dýně	
usměvavé	 i	 strašidelné,	 které	 nás	 pak	 každý	
den	vítají	přede	dveřmi	školky.	Děti	si	upečou	
dýňový	 koláč,	 vyrobí	 lucerničky	 a	 společně	
si	 vyprávíme	 „strašidelné“	 příběhy,	 kdy	 vždy	
dobro	zvítězí	nad	zlem	a	se	strašidly	se	dá	užít	
spoustu	legrace.	Na	závěr	dýňově-strašidelného	
týdne	děti	čeká	stezka	odvahy.	Malý	„Nebojsa“	
musí	přelézt	padlý	kmen	stromu,	přeskákat	po	
kamenech	 divokou	 řeku,	 projít	 nebezpečnou	
bažinou,	 která	 co	 jednou	 schvátí,	 světu	
nenavrátí	 a	 projít	 temným	 lesem.	 Zvládají	 to	
i	ti	nejmladší!
V listopadu	 nás	 také	 čeká	 první	 velké	
vystoupení	 na	 veřejnosti,	 setkání	 s	 tradicemi		
a	pranostikami.	
Děti	se	učí	básničky,	písničky,	vyrábí	husy	i	bílé	
koníky,	 pečou	 martinské	 rohlíčky	 a	 nacvičují	
legendu o svatém Martinovi.	
A	už	je	tu	den	vystoupení	a	všechny	natěšené	
děti.	 Chtějí	 svým	 maminkám,	 tatínkům		
a	 celé	 rodině	 ukázat,	 co	 umí.	 A	 všichni	 jsou	
skvělí.	Odměnou	nám	všem	 je	 šťastný	úsměv		
a	potlesk	maminek	a	ostatních	diváků.	A	na	děti		
po	vystoupení	čeká	ještě	překvapení	–	jízda	na	
opravdovém	bílém	koni!

MOC DĚKUJEME Andulce Mikulášové, Vrá-
ťovi Matyáši, Vojtovi Kroulovi, Aničce Svi-
tákové, Jarmile Kroulové a Mikimu - šesti 
statečným za spoluúčast při vystoupení 

u rozsvícení vánočního stromu. A JEŠTE 
JEDNOU DÍKY panu Duškovi za obrov-
skou trpělivost a pochopení při ozvučova-
cích zkouškách na vystoupení.

Lída Matyášová a spol.

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Kulturní výbor obce Helvíkovice  
srdečně zve 

ve středu 12. 12. 2018 na společné zpívání 
koled v rámci celorepublikové akce  

Česko zpívá koledy. Sejdeme se na statku 
v 17.45 h, kde bude připraveno i drobné 

občerstvení.

Kulturní výbor obce Helvíkovice  
a Katolická obce Vás srdečně 
zvou na Vánoční koncert v kapli 
sv. Antonína na sv. Štěpána dne 
26. 12. 2018 od 17 hodin.  
Svým vystoupením nás opět 
potěší skupina Kamínci. 

Vstupné 20 Kč.

O ČEM SE MLUVÍInformace Policie ČR 
Zabezpečení chat a chalup 
před zimou
Máme	 zde	 počátek	 zimy	 a	 s	 ním	 přichází		
	 i	 odliv	 chatařů	 a	 chalupářů	 z	 letních	 sídel.	
Proto	bychom	se	v	dnešním	článku	rádi	zaměřili	
na	rady,	jak	ochránit	své	rekreační	objekty	před	
zimou.	Máme	na	mysli	především	objekty,	které	
nejsou	 vhodné	 pro	 celoroční	 užívání.	 Obecně	
lze	 říci,	 že	 pachatelé	 krádeží	 si	 vybírají	 chaty		
a	chalupy,	které	leží	na	odlehlejších	místech	a	je	
k	nim	možné	zajet	autem.	

Není	 to	 však	 pravidlo	 a	 drzost	 zlodějů	 nezná	
mezí,	 tudíž	 ani	 vykradená	 chalupa	 uprostřed	
osady	není	nic	výjimečného.	Ač	policisté,	zvláště	
policejní	 kynologové	 se	 svými	 čtyřnohými	
miláčky,	provádějí	pravidelné	kontroly	chatových	
oblastí,	 není	 v	 silách	 policie,	 aby	 uhlídala	
všechny	objekty.	Starost	o	zabezpečení	těchto	
objektů	musejí	mít	především	jejich	majitelé.
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A co vám radíme?
•	 zabezpečte	 si	 rekreační	 objekty	
především	 certifikovanými	 zábrannými	
prostředky	–	zámky,	bezpečnostní	dveře,	mříže,	
uzamykatelné	okenice
•	 poraďte	se	o	zabezpečení	s	odborníky
•	 věnujte	pozornost	zejména	stavebním	
otvorům		-	vstupní	dveře,	okna,	verandy
•	 pokud	 je	 to	 ve	 vašich	 možnostech,	
využijte	elektronickou	ochranu,	kdy	celý	systém	
následně	 můžete	 „svést“	 do	 svého	 mobilního	
telefonu	nebo	připojit	 na	pulty	 centralizované	
ochrany	soukromých	bezpečnostních	služeb
•	 nechlubte	 se	 nikomu	 s	 tím,	 co	 na	
chatě	nebo	chalupě	máte
•	 pro	 případ	 krádeže	 doporučujeme	
pořídit	si	fotografie	cenných	věcí	
•	 zaznamenejte	si	výrobní	čísla	elektro-
nických	přístrojů

O ČEM SE MLUVÍ

•	 cenné	 věci	 pokud	 je	 to	 možné	
odvážejte	 přes	 zimu	 domů,	 nenechávejte	 se		
v	opuštěných	objektech
•	 chaty	 a	 chalupy	 nepravidelně	 mimo	
sezónu	 navštěvujte	 nebo	 požádejte	 sousedy,	
kteří	žijí	v	blízkosti	o	občasnou	kontrolu
•	 sjednejte	 si	 odpovídající	 pojištění	
(krádež,	vandalismus,	požár…)
•	 při	 pobytu	 na	 chatě	 a	 chalupě	 si	
všímejte	 pohybu	 neznámých	 osob	 a	 vozidel,	
případně	 si	 zaznamenejte	 značky	 aut;	 dnes	
vykradou	souseda,	zítra	můžou	vás	a	toto	jsou	
cenné	informace	pro	policii	a	její	další	šetření
Závěrem	 bych	 ráda	 řekla,	 že	 pokud	 máte	
podezření	 nebo	 i	 jistotu,	 že	 vaše	 chata	 či	
chalupa	 byla	 vykradena,	 nevstupujte	 dovnitř		
a	vyčkejte	na	příjezd	policie.

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Českomoravská	 myslivecká	 jednota,	 z.	s.	
společně	 s	 Českou	 společností	 ornitologickou	
spouští	 elektronickou	 petici	 s	 cílem	 ukázat,	
že	česká	krajina	a	život	v	ní	nejsou	občanům	
lhostejné.	 Chcete	 ještě	 někdy	 vidět	 čejku,	
chocholouše	 nebo	 sýčka?	 Je	 třeba	 změnit	
intenzivní	 zemědělské	 využívání	 krajiny.	Víme,	
že	 elektronická	 petice	 nám	 nezajistí	 slyšení		
v	 parlamentu,	 může	 ale	 ukázat,	 že	 chceme	
něco	lepšího	než	nekonečné	lány.	Ukažte,	že	se	
za	svou	věc	umíme	postavit!	

Spory stranou, o českou přírodu nám jde všem!
Podepište	petici	pro	ministra	zemedělství!
Vraťme život do krajiny

Svůj	názor	také	můžete	vyjádřit	na	stránkách	
Českomoravské	myslivecké	jednoty:
http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/
Spory-stranou--o-ceskou-prirodu-nam-
jde-vsem!.aspx

Děkujeme	-	ČMMJ

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019 

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především 
na podporu charitních služeb v našem regionu. Doporučený termín koledování v Královéhradecké diecéze je 
stanoven na 4.-6. ledna.  

Již podevatenácté přijdou koledníci s přáním štěstí, zdraví a pokoje do našich domácností a všem lidem 
nabídnou i možnost přispět potřebným z našeho okolí.  

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe 

Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. 
Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů 
činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku: 

- Sociálně terapeutické dílny 
- Domácí hospicová péče 
- Pečovatelská služba 
- Rodinná centra 
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Občanská poradna 
- Zařízení pro osoby bez přístřeší 
- Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí 
- Přímá pomoc lidem v nouzi 

 

V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.895.811,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Domácí 
hospicové péči a Charitativní pečovatelské službě. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční 
humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%). 

Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní 
aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz 

Iva Marková, tel. 734 769 713 

https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/
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FOTOGRAFIE Z HISTORIE / VZPOMÍNÁTE? DIVADLO V OBCI A MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY

Herci p. Oulický a sl. Blažková

Divadelní spolek v Helvíkovicích (asi rok 
1909), uprostřed s hůlkou pan režisér a 
učitel Josef Cupal

Herci sl. Divišková a p. Bednář

Herec p. Beran

1998 2012

13 14



O ČEM SE MLUVÍ ZAJÍMAVOSTI

dTest: Test dětských 
autosedaček: 
zbytečná chemie
Děti jsou nejzranitelnějšími 
účastníky silničního provozu, 
proto je pořízení sedačky do 
auta velmi zodpovědný úkol. 
Dobrým rádcem pro výběr 
kvalitní autosedačky je časopis 
dTest, který přinesl výsledky 
nezávislého testu 12 dětských 
zádržných systémů různých 

hmotnostních i velikostních skupin. Dvě sedačky 
propadly kvůli obsahu škodlivých látek. 
Základem	 testování	 je	 zkouška	 bezpečnosti	
při	 simulované	 autonehodě.	 V	 laboratorních	
podmínkách	 experti	měří	 riziko	 poranění	 dítěte	
při	 čelním	 nárazu	 v	 rychlosti	 74	 km/h	 a	 při	
bočním	 nárazu	 v	 rychlosti	 27	 km/h.	 Ochrana	
proti	zranění	se	testuje	s	různě	velkými	figurínami	
ve	všech	variantách,	v	jakých	je	možné	sedačku	
nainstalovat.	 „Při	 nárazových	 zkouškách	 se	
ukázalo,	že	většina	nově	testovaných	autosedaček	
je	 bezpečná.	Problém	byl	 v	 chemickém	 složení	
potahů.	 U	 dvou	 autosedaček	 jsme	 našli	
škodlivé	 látky,“	 komentuje	 výsledek	 testu	Hana	
Hoffmannová,	 šéfredaktorka	 spotřebitelského	
časopisu	dTest.			
Části	 sedaček,	 které	 mohou	 přijít	 do	 styku		
s	 dítětem,	 jsou	 pravidelně	 testovány	 na	
přítomnost	 toxických	 chemických	 látek.	
Laboratoř	 sleduje	 polycyklické	 aromatické	
uhlovodíky	(PAH),	ftaláty,	zpomalovače	hoření,	
fenoly,	 organocínové	 sloučeniny,	 těžké	 kovy	
a	 formaldehyd.	 „Nejvyšší	 zamoření	 PAH	 jsme	
tentokrát	 detekovali	 u	 modelu	 Jané	 Koos	
i-Size,	 zpomalovače	 hoření	 obsahoval	 model	

dTest: Test arašídů: 
plísní se nemusíte 
bát
Solené buráky patří k tradičnímu 
občerstvení nabízenému hostům 
doma na návštěvě i v restauraci. 
Časopis dTest otestoval kvalitu 
pražených solených arašídů. 
Spotřebitelé se nemusí obávat 
o své zdraví, nezávislý test totiž 
ukázal, že buráky neobsahují 
žádné nežádoucí látky. Prohřešky 

výrobců se týkaly pouze nedodrženého množství 
soli.
Arašídy	 ve	 slané	 podobě	 jsou	 v	 České	 repub-
lice	 nejprodávanějšími	 ochucenými	 ořechy,		
v	 průměru	 snědí	Češi	 skoro	 půl	 kila	 arašídů	 za	
rok.	Spotřebitelský	časopis	dTest	poslal	do	labo-
ratoře	16	zástupců	balených	pražených	solených	
arašídů,	 které	 jsou	 k	 dostání	 na	 českém	 trhu.	
Země	původu	testovaných	plodů	(Egypt,	Čína,	
Senegal	 a	Nigérie)	nevzbuzují	 důvěru	kvůli	 dří-
vějším	problémům	 s	mikrobiologickou	 čistotou.	
Z	 evropského	 Systému	 rychlého	 varování	 pro	
potraviny	a	krmiva	(RASFF)	vyplývá,	že	orgány	
členských	 zemí	EU	 v	 posledním	 roce	 na	 svých	
hranicích	zachytily	přes	stovku	závadných	zásilek	
arašídů,	které	kvůli	plísňovým	 jedům	nevpustily	
na	evropský	trh.	
Spotřebitelská	 organizace	 dTest	 v	 arašídech	
hledala	 mykotoxiny,	 plísně	 i	 salmonelu,	 kterou	
byly	 před	 10	 lety	 kontaminovány	 arašídy	
společnosti	 Peanut	 Corporation	 of	 America.	
Odborníci	také	zkoumali,	jak	semena	podzemnice	
olejné	 chutnají,	 voní	 či	 jak	 jsou	 tvrdé	 a	 slané.	

Graco	 Turn2Reach.	 V	 sedačce	 Osann	 I-Max	
SP	 Isofix	 Ferrari	 jsme	 našli	 rozpouštědlo	
tributoxyethylfosfát,“	 říká	 Hana	 Hoffmannová		
a	dodává:	„Špatné	hodnocení	obsahu	nežádoucích	
látek	 nemusí	 nutně	 znamenat,	 že	 by	 daná	
sedačka	 představovala	 pro	 dítě	 bezprostřední	
zdravotní	riziko.“
Podle	dTestu	je	jakýkoliv	obsah	potenciálně	nebo	
prokazatelně	škodlivých	látek	nežádoucí	zejména	
u	výrobků	pro	děti.	Účinky	různých	nežádoucích	
látek,	kterým	 je	organizmus	denně	vystavován,	
se	 nasčítají	 a	 mohou	 vést	 ke	 zdravotním	
komplikacím.	
Kompletní	výsledky	testu	dětských	autosedaček	
vyjdou	vyšly	listopadovém	vydání	časopisu	dTest.	

Tipy dTestu pro správný výběr autosedač-
ky: 
•	 Při	 nákupu	 si	 ověřte,	 že	 byla	 sedačka	
homologována,	 zvláště	 důležitá	 je	 přítomnost	
značky	R44-04	(nejlépe)	nebo	R44-03.
•	 Vyhněte	 se	 nákupu	 již	 použitých	 sedaček	
–	 nevíte,	 v	 jakém	 stavu	 se	 sedačka	 skutečně	
nachází	a	zda	nebyla	poškozena	při	autonehodě.
•	 Při	 výběru	 jsou	 rozhodujícími	 údaji	
hmotnost	a	velikost	dítěte.	Rozhodně	nekupujte	
příliš	 velkou	 sedačku	 proto,	 aby	 vám	 vydržela	
déle.	
•	 Pro	 novorozence	 jsou	 nejvhodnější	 tzv.	
vajíčka,	ve	kterých	dítě	téměř	leží.
•	 Pokud	 máte	 větší	 děti,	 vyvarujte	 se	
jednoduchých	 podsedáků	 bez	 zádové	 opěrky		
a	vždy	používejte	sedačky	s	opěradly.
•	 Vybírejte	 sedačky	 s	 dobře	 označenými	
příchytkami	 na	 bezpečnostní	 pásy,	 které	 brání	
špatnému	vedení	pásu	při	poutání	dítěte.
•	 I	 ta	 nejbezpečnější	 autosedačka	 neobstojí		
v	případě	špatného	upevnění	do	auta.	V	případě,	
že	 kupujete	 sedačku	 se	 systémem	 isofix,	

ujistěte	se,	 že	 je	 univerzální.	 Jestliže	 tomu	
tak	 není,	 ověřte	 si,	 že	 je	 kompatibilní	 s	 vaším	
automobilem.

„Potěšující	zprávou	pro	milovníky	arašídů	je,	že	
jsme	v	otestovaných	výrobcích	nenašli	salmonelu	
ani	 plísně.	 Největším	 prohřeškem	 arašídů	 je	
nadbytek	 soli,“	 shrnuje	 zjištění	 z	 nezávislého	
testování	 Hana	 Hoffmannová,	 šéfredaktorka	
časopisu	dTest.	
Nadměrná	 konzumace	 soli	 je	 příčinou	 řady	
onemocnění.	 Nejvíce	 soli	 obsahovaly	 buráky	
Albert	 Arašídy	 solené	 (1,78	 gramu	 soli	 ve	
100	gramech)	 a	 Van	 Almerk	 Arašídy	 solené	
(1,63	gramu	ve	100	gramech)	–	snědením	100	g	
porce	 těchto	 arašídů	 vyčerpá	 dospělý	 jedinec	
zhruba	třetinu	denního	limitu	pro	příjem	soli	podle	
doporučení	 Světové	 zdravotnické	 organizace.	
„U	Van	Almerk	Arašídů	 jsme	 naměřili	 o	 63	%	
vyšší	 množství	 soli,	 než	 je	 uvedené	 na	 obalu.	
Pro	 hrubé	 nedodržení	množství	 soli	 uvedeného	
na	vlastním	obalu	jsme	jim	udělili	nedostatečnou	
známku,“	říká	Hana	Hoffmannová.
Překvapivé	jsou	závěry	z	porovnání	cen	arašídů.	
Po	výživové	i	jakostní	stránce	obstojí	i	nejlevnější	
buráky	 privátní	 značky	 ve	 srovnání	 s	 třikrát	
dražšími	konkurenty.	

15 16

Sál OÚ

9. 3.9. 3.

 České Rybné v

2 0192 019
od 17 hodinod 17 hodin

znáte z pořadu

Vstupenky pouze v předprodeji na OBECNÍM ÚŘADĚ od 3. prosince 2018
Pondělí – čtvrtek  8:00 - 15.00 hod. u p. I. Martincové – tel.: 797 996 078

SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY

Kulturní komise v České Rybné
a PODCHLUMÍ a.s. Česká Rybná

Vás srdečně zvou

u příležitosti MDŽ 

na hudební dostaveníčko 
se skupinou

Duo ADAMIS

ISO - 9001

OBEC
ČESKÁ RYBNÁ

Vstupenky	pouze	v	předprodeji	na	OÚ	v	České	
Rybné	od	3.	12.	2018,	pondělí	až	čtvrtek	

8-15	hodin	u	p.	I.	Martincové,	tel.	797996078
Slosovatelné	vstupenky
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Dotační výzvy a podpora, komplexní podpora ve školství i 
strategická rozhodnutí k realizaci a podpoře v letech 2019 – 2020.  

Podpora investičních i neinvestičních projektů – a jejich přínos 

Integrovaný regionální operační program se již tradičně zaměřil na podporu prorodinných opatření, 
neformální a zájmové vzdělávání a bezpečných silnic a chodníků v území.  

Celkem bylo do tohoto programu letos přijato 96 žádostí, z toho 59 již bylo vybráno k realizaci a 
dalších 37 je aktuálně ve fázi administrace na MAS ORLICKO.  

V území tak postupně dochází k budování bezpečných chodníků, od roku 2008 připravovaná 
cyklostezka Valdštejn – Šušek se po mnohých projektových útrapách a přípravných pracích dostala do 
fáze, kdy může započít budování a desítky škol v území budují moderní a vybavené učebny, eko-
zahrádky a celkově zkvalitňují zázemí pro výuku žáků.  

Každá z pěti výzev Operačního programu Zaměstnanost přijala jeden projekt a všechny úspěšně 
prošly schvalovacím procesem. Těšíme se tedy na rozšíření podpory neformálních pečovatelů v rámci 
hospicového týmu Alfa-Omega, podporu sociálního podnikání, dětskou skupinu v Žamberku a 
otevření krizového centra pro rodiny, které přinese služby rodinám, které se nachází ve složité životní 
situaci. Poslední podpořenou aktivitou je také pokračování komunitní práce v Ústí nad Orlicí.  

Hned dvěma žadatelům se podařilo získat podporu investičního i neinvestičního charakteru. Prvním 
z nich je Cesta pro rodinu, ze Žamberka, která získala prostředky na vybudování a provoz dětské 
skupiny a dále Sdružení Neratov, z.s., které 
získalo dotaci na investiční vybavení 
sociálního podniku v odborném léčebném 
ústavu Albertinum Žamberk a jeho 
následný provoz.  

Program rozvoje venkova přijal záměry 
zejména na investice do strojů a vybavení 
zemědělské výroby a na investice do 
vybraných nezemědělských činností. 
Přinese tedy lepší podmínky v zemědělství. 

Na konci července byla vyhlášena výzva Malý Leader pro Orlicko, určená členským organizacím, 
v rámci podpory z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Sešlo se 9 žádostí, především se 
zaměřením na vybavení a opravy. Výhodou této výzvy je pro žadatele hlavně její nenáročnost na 
přípravu. 

Všechny vybrané, zrealizované i 
probíhající projekty je možné 

shlédnout zde: 

www.MASproORLICKO.cz 

Úspěšné projekty MAP přinesou území ORLICKA jak 
podporu ředitelů ve strategickém plánování, tak 16 
„mikroprojektů“ zaměřených na sdílení dobré praxe a 
rozvoj kvalitního vzdělávání.  Zda přinese největší ovoce  
„Klokanův kufr“ ve školkách, profesní diagnostika žáků 
základních škol, Agrokroužek při Základní škole 
v Klášterci nad Orlicí, či jiný z projektů, uvidíme během 
příštích čtyř let. 
 

 

 

Co přinese rok 2019? 

Rok 2019 bude zaměřen na dočerpání prostředků v jednotlivých opatřeních MAS. V operačních 
programech IROP a Zaměstnanost budou vyhlášeny poslední (zbytkové) výzvy. V následných letech se 
MAS bude prioritně věnovat podpoře úspěšných žadatelů a souběžné přípravě na spuštění období 
2020+. 

Naopak v Programu rozvoje venkova proběhne v prvním pololetí příštího roku evaluace tohoto 
programu, která by měla směřovat k navýšení prostředků v opatřeních, o které byl významný zájem 
(rostlinná a živočišná výroba) a k projednání zařazení tzv. článku 20 – tedy podpory určené obcím na 
obnovu, výstavbu a vybavení občanské vybavenosti, rozvoj cestovního ruchu a podporu spolkové 
činnosti. 

Výzvy na nově nastavená opatření pak budou vyhlášeny rámcově na přelomu roku 2019/2020. 

 

Aktuální stav realizace a čerpání opatření je možné shlédnout zde: 
www.MASproORLICKO.cz 

Informace pro žadatele a příjemce jsou k dispozici zde: 
www.mas.orlicko.cz 
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